
 

Nieuwsbrief 23 november 2015 

Algemeen 

 
Naschoolse opvang 

Afgelopen donderdag is er een bijeenkomst geweest. We zijn deze avond met elkaar in gesprek 
gegaan naar mogelijkheden om naschoolse opvang aan te kunnen bieden. Aan het eind van de 
bijeenkomst is duidelijk geworden dat dit zeker mogelijk is. Martine Jansen (moeder Joey, Yardi 
en Davey) heeft aangegeven de naschoolse opvang op te willen pakken. Martine heeft jarenlange 
ervaring in de kinderopvang. Tevens heeft zij de opleiding tot kindercoach gevolgd. Op dit 
moment zijn de gesprekken en voorbereidingen in volle gang.  

Het zou fantastisch zijn als er vanaf maart weer naschoolse opvang op onze school mogelijk is. 
Voor meer informatie kunt u alvast contact opnemen met Martine Jansen. Haar mailadres is: 
mlhjansen@ziggo.nl. Binnenkort ontvangt u meer informatie hierover! 
  

Pleinonderhoud 
In de kerstvakantie zal de mat onder en naast de schommels worden vervangen door zachte 
tegels. 
  

Sint Nicolaas op school 
Vrijdag 4 december komen Sint en Pieten een bezoek 
brengen aan onze school. We verwachten dat Sinterklaas 
om 8.30 arriveert. Als verrassing gaan we hen 
verwelkomen met een dans op het plein. Ouders en 
belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn. De kinderen 
hoeven deze ochtend geen fruit en drinken mee te nemen. 
Daar wordt voor gezorgd. 

Groep 5 t/m 8  blijven tussen de middag op school. Er is 
een korte middagpauze. De kinderen nemen hun eigen 
lunch mee. Om 14.00 uur zijn ze vrij.  

Op deze dag graag een extra tas meenemen. 
   

 
Inspectie VIIA 

VIIA voert inspecties uit en neemt waar nodig directe veiligheidsrisico’s weg. De gebouwen die 
door VIIA geïnspecteerd worden, zijn gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn en die 
vanwege hun functie een hogere weerstand tegen aardbevingen dienen te hebben. Voorbeelden 
zijn: scholen, zorggebouwen, kinderopvang, gym- en sportzalen maar ook gebouwen die 
functioneel dienen te blijven in geval van rampenbestrijding (zoals gemeentehuizen, 
brandweerkazernes, politie- en ambulanceposten).  

Op donderdag 29 oktober 2015 hebben inspecteurs van VIIA Samenwerkingsschool Op Wier in 
Ezinge geïnspecteerd. Tijdens de inspectie zijn geen directe veiligheidsrisico’s aangetroffen.  
  



Laatste kans………drop een idee in de DROPBOX 
De OR heeft dankzij de opbrengsten van de oud papier acties van de afgelopen jaren een bedrag 
van € 4.000,00 gespaard. De OR vraagt alle ouders en kinderen om na te denken over wat we 
met dit geld kunnen doen voor onze school.  

Dus heb je/heeft u een leuk idee? Schrijf het op en drop het in de daarvoor bestemde DROPBOX! 
U kunt uw ideeën nog tot vrijdag 4 december droppen!! 
De DROPBOX staat in de gemeenschappelijke ruimte. 

 
Belangrijke data 

Sinterklaasfeest 4 december 
Kerstdiner op school 16 december (18.00 uur) 
Kerstvakantie 21 december tot 4 januari 
Margemiddag 18 januari (alle kinderen vrij) 
Thema-avond ICT 26 januari (19.45 uur) 

 
 
Ouderbijdrage 

De (vrijwillige) ouderbijdrage is de vergoeding voor kosten van festiviteiten en/of activiteiten 
zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen en overige feesten (afscheid groep 8 etc.).  

De ouderbijdrage bedraagt € 25,00 per leerling per schooljaar.  

De OR vraagt de ouders die de ouderbijdrage voor dit jaar nog niet hebben betaald om vóór 1 
december 2015 de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer NL67RABO0318255170 
t.n.v. penningmeester Ouderraad Samenwerkingsschool Op Wier o.v.v. ouderbijdrage 2015-
2016, de naam van uw kind en de groep. 
  

Nieuws over de sportdag 
Al heel wat jaren wordt in de periode mei/juni onze jaarlijkse sportdag georganiseerd. Dit doen 
wij samen met “De Kromme Akkers”. De opzet is ook al heel veel jaren hetzelfde: ’s morgens 
worden er atletiekonderdelen afgewerkt voor een diploma en ’s middags worden er spelen als 
slagbal gespeeld, estafette en een veldloop gelopen. 
De laatste jaren was het niet altijd gemakkelijk om de sportdag te organiseren (vaak vanwege 
het weer). Wat ons (ook de leerkrachten van “De Kromme Akkers”) hierbij toch wel opviel was, 
dat de meeste kinderen het helemaal niet erg vonden, dat de sportdag niet door ging. Dat gaf 
ons te denken. Met Monique (onze nieuwe gymjuf ) zijn we om de tafel gaan zitten, hebben hier 
een aantal malen over gepraat en zijn tot de conclusie gekomen dat het tijd voor iets anders 
wordt.  
 
Een andere invulling van de sportdag. 
Hierbij kunnen we denken aan sportclinics door verenigingen uit de omgeving, maar we kunnen 
ook een andere sportieve invulling geven aan deze dag. De bedoeling is, dat de dag sportief een 
meerwaarde gaat krijgen. Voor de eerste invulling hebben we ook al een idee. We willen het 
komende jaar met de kinderen van groep 5 t/m 8 in de periode mei/juni/juli gaan wadlopen. Het 
is de bedoeling dat de kinderen hier goed op voorbereid worden (sportief gezien, maar ook 
educatief). Het idee om de kinderen van onze scholen dit aangeboden te hebben, spreekt ons 
heel erg aan. Als het goed bevalt, zou het misschien éénmaal in de twee jaar gedaan kunnen 
worden. 
Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 proberen we een goed alternatief te vinden. In dit geval 
zouden we kunnen denken aan het “Blote voetenpad” (is vooral leuk voor groep 3/4) 
De atletiekonderdelen van de sportdag zullen we mee gaan nemen in onze gymlessen, waardoor 
het zelfs mogelijk is om het sportdiploma in stand te houden. 



Op “De Kromme Akkers” is dit vorige week  besproken op de ouderavond.  
Ook onze ouderraad is inmiddels op de hoogte gesteld van dit plan en met deze nieuwsbrief u als 
ouders nu ook. 
  
 

Het Nationaal Schoolontbijt 
De tafels waren al gedekt toen de 
kinderen op school kwamen. Voor 
iedereen stond er wel  lekkers 
klaar.. 
Het was een gezellig en gezond 
begin van de dag!! 

 

 

 

Groep 3 en 4 
 
 
Ipad 

Een paar keer per week oefenen we op de ipad. Veel kinderen 
komen er van huis uit al mee in aanraking en kunnen er nu al 
goed zelfstandig mee werken.    

Er zijn een aantal apps die we nu gebruiken:  

 Tracy - voor schrijfoefeningen 
 Toca mini - het doel hiervan is om door kleuren in te 

voegen, te draaien, vormgeven een poppetje te 
maken op de ipad. 

 Toca Builder - inzicht in vormen/ kleuren en het 
stimuleren om op verschillende manieren allerlei gebouwen te ontwerpen.  
 

We zijn nog veel aan het experimenten en ontdekken steeds meer mogelijkheden. 
 
 

Communicatie 
Om de onderlinge verbale communicatie te stimuleren spelen we het communicatiespel.  
Kinderen leren opdrachten geven en elkaar te bevragen. 

 



Thema : Sint Nicolaas 
Vorige week zijn we hiermee begonnen: 

 
 

 

 

 

 

 

Het maken van pakpapier, verlanglijstjes, schilderijen en bouwwerken. Het is altijd een 
spannende en leuke periode. 

 

Veel kinderen nemen themagerichte spullen mee om te laten zien of om over te vertellen. Dit is 
leuk, we hebben al een aantal boekjes voorgelezen en gespeeld met de pietenpoppetjes. 

 

Nine 
Is 4 jaar geworden en komt nu ook elke dag op school. 
We wensen haar een hele fijne tijd toe in onze groep! 

 
Geen gymnastiek 

Donderdagmiddag 26 nov is i.v.m. het oefenen van een dans voor Sinterklaas geen 
gymnastiek. 

 

 

 

Groep 3 en 4 
 

Geen nieuws dit keer. 

 



 
 

Groep 5 en 6 
 

We hebben weer hard gewerkt, de spellingtoetsen, topo-toetsen en 
rekentoetsen vliegen er door heen.  
Blok 3 van rekenen wordt nu getoetst en iedereen doet erg zijn/haar best. 
Met groep 6 zijn we bezig met inhoudsmaten, zoals liter, deciliter, centiliter 
en milliliter. Met groep 5 oefenen we het handig rekenen en zijn we bezig 
met afstanden op een kaart en hoeveel is het dan in werkelijkheid.  Ook 
oefenen we hard aan de tafels. Met spelling oefenen we de open en 
gesloten lettergreep. Woorden als hanen en kippen. En met groep 6 gaan 
we volgende week beginnen met afkortingen.  

 
 

Samen eten op school 
Vrijdagmorgen 13 november hebben we met z'n allen heerlijk samen op school gegeten. Het was 
erg gezellig en er is goed gegeten!  

 
 
 
 

Surprises maken 
Ondertussen is Sinterklaas ook al weer in het land. Een spannende tijd.  
Om Sinterklaas een beetje te ontlasten op 4 december hebben we afgelopen dinsdag in de klas 
lootjes getrokken. Het cadeautje wordt ingepakt en komt vervolgens in een surprise. In de brief 
die de kinderen hebben meegekregen staat de nodige informatie. Mochten er toch nog vragen 
zijn, dan hoor ik dat graag.  
 
 

Project: Prehistorie 

Binnenkort starten we met een nieuw project over de prehistorie. We 
beginnen met de bronstijd, steentijd, ijzertijd en ijstijd.  Daarna 
komen jagers en boeren aan de beurt. U hoort er t.z.t. vast meer over 
van uw kind.  
  

 



 

 

Groep 7 en 8 
 
Workshop Vogeltrek 

 
Michel en Saskia van Groninger Landschap zijn vrijdag 20 november bij ons op bezoek geweest. 
Met een enorme kaart lieten ze ons eerst zien waar een aantal vogels (o.a. rotgans , gierzwaluw 
en buizerd) langs trekken om in bijv. Afrika of Scandinavië te komen.  
Daarna werkten we in groepjes aan een vogelpaspoort. Heel veel vragen over vogels en 
vogeltrek die we met kaarten en informatie konden uitzoeken. We eindigden met een spel op het 
plein, waarbij het het leukst was om elkaar een papieren ring van de pols te trekken. Heel 
leerzaam en heel leuk. 
  

Topotoets Europa 
We zijn al een tijdje bezig om ons voor te bereiden op de Topotoets van Europa. Deze toets 
wordt afgenomen op donderdag 3 december. Het is digitaal mogelijk om te oefenen  met het 
programma van Topomania (Europa – niveau 2). 

 


